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PODMÍNKY DÁRKOVÝCH VOUCHERŮ
OBECNÉ PODMÍNKY
1. Vydavatelem dárkového voucheru (dále jen Vydavatel) je HoppyGo s.r.o., Jankovcova
1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 066 28 664, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn. C, vložka 285761.
2. Vydavatel se zavazuje poskytnout kupujícímu voucher a přijímat platby uskutečněné s
využitím Voucheru na pronájem realizovaný Uživatelem.
3. Kupující se zavazuje uhradit Vydavateli peněžní prostředky ve výši odpovídající nominální
hodnotě Voucheru.
4. Kupující Voucheru musí mít ověřený a aktivní účet na platformě HoppyGo.
5. Hodnota voucherů: 1 000,- Kč, 2 000,- Kč, 5 000,- Kč a 10 000,- Kč.
6. Voucher lze použít pouze k platbě pronájmu na platformě HoppyGo, nezahrnuje pojištění
pronájmu, ale pouze poplatek za pronájem automobilu.
7. Voucher nelze zcela ani zčásti směnit za hotovost a nelze vrátit vydavateli.
8. Voucher nelze kombinovat se slevovými kódy.
9. Jeden voucher lze použít na jeden pronájem na platformě. Tedy, že vouchery nelze
kombinovat.
10. Doba platnosti dárkového voucheru je 6 měsíců od data jeho prodeje.
11. Neuplatnění dárkového voucheru do data uvedeného v obsahu dárkového voucheru, se
rovná skončení platnosti voucheru a nezakládá důvod k tomu, aby její držitel uplatňoval
nárok vůči Vydavateli nároky v tomto ohledu.

UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO VOUCHERU
1. Kupující Voucheru může být i jeho Držitelem (t.j. použít jej sám) nebo jej může bezplatně
převést na jinou osobu, čímž se tak stane držitel voucheru.
2. Nelze-li Držitele voucheru schválit ze samostatných důvodů, jako uživatele na platformě,
budou peněžní prostředky za nákup Voucheru vráceny na účet Kupujícího.
3. Držitel dárkového poukazu může využít částku uvedenou na dokladu Dárkový voucheru na
zapůjčení vozu z nabídky Vydavatele.
4. Pro rezervaci vybraného vozu musí mít Držitel voucheru aktivní účet uživatel na platformě
HoppyGo. Rezervaci vozu můžete provést na webu www.hoppygo.com nebo v mobilní
aplikaci.
5. Kupující Voucheru obdrží unikátní identifikační kód zaregistrovaný v systému Vydavatele.
Každý kód lze použít pouze jednou.
6. Pro uplatnění Voucheru zadejte při rezervaci vozu unikátní kód, který bude kupujícímu
zaslán na e-mailovou adresu při koupi Dárkového voucheru.
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7. Možnost uplatnění Voucheru závisí na dostupnosti vybraného vozidla ve zvoleném
termínu.
8. Dárkové vouchery je nutné uplatnit jednorázově v plné hodnotě nebo v hodnotě vyšší než
je hodnota voucheru.
9. V případě nevyčerpání celé hodnoty Dárkového voucheru nebo předčasné ukončení nájmu,
vydavatel rozdíl nevrací.
10. Je zakázáno přeprodávat dárkové vouchery třetím osobám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Kupující dárkového voucheru i držitel dárkového poukazu prohlašuje, že si přečetl Pravidla
platformy HoppyGo a tohoto Řádu a rovněž přijímá jejich obsah v celém rozsahu a zavazuje
se tyto podmínky dodržovat

